
                             
 
Alustava kilpailuohje, Nuorten Aluekilpailu 
ja Marli kesäcup 31.8.2020 Turun 
Impivaarassa 
 
Lopulliset kilpailuohjeet on nähtävillä kilpailukeskuksessa. 

 
 
Kilpailuohjeet 
 
1. 
 
Säännöt 
 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja näitä järjestäjän 
kisakohtaisia ohjeita. 
 
2. 
 
Toimihenkilöt 
 
Kilpailunjohtaja: Ville Paananen 
Ratamestari: Emmi Haavisto ja Leevi Röntynen 
Tulospalvelu: Kristian Salomaa ja Timo Heinonen 
Valvoja: Jarmo Jerkku 
 
 
 
 
 
 



3. 
 
Kartta 
 
Maastosuunnistuskartta 1:7500. Tulostekartta, kartta muovitaskussa, 
koko A4. Käyräväli 5 m. Päivitetty 2019.  
Rastimääritteet on painettu karttaan, ei irrallisia rastimääritteitä. 
Mallikartta on nähtävissä lähdössä.  
 
4. 
 
Kilpailutoimisto 
Kilpailutoimisto on kilpailukeskuksessa. Kaikki ilmoittautumisia, 
lähtöaikoja, emit-kortteja ym. koskevat asiat käsitellään siellä. 
 
5. 
 
Lähtöluettelot ja kilpailunumerot 
 
Lähtöluettelot sarjoittain ovat nähtävillä tulostaululla sekä TuS:n 
kotisivuilla https://tus.fi/kilpailut/marli-kesacup. Tarkista että Emit-korttisi 
numero on sama kuin lähtöluettelossa, muutokset kilpailutoimistoon. 
 
Kilpailunumerot löytyvät lähdöstä ja niitä ei kerätä pois. 
 
Omat hakaneulat. 
 
Tietoa radoista 
Sarja  Matka   
D-saattaja 1,3 km   
H-saattaja 1,3 km   
H/D8   1,0 km   
H10/D10  1,2 km   
H12/D12  1,9 km    
H14/D14  2,7 km   
 
Kilpailu järjestetään ulkoilualueelle ja osittain korttelissa, joten muista 
liikkua muut kulkijat huomioiden! 
 
 



6. 
 
Leimausjärjestelmä 
 
Kaikissa sarjoissa on käytössä Emit-leimausjärjestelmä. Lähtö tapahtuu 
0-leimasimesta, eli kilpailuaika käynnistyy kun Emit-kortti irrotetaan 
leimasimesta lähtöviivalla! (Opastajat neuvovat). Rastilla esillä oleva 
koodi on rastinkoodi. Emit-leimasimet ovat kiinni joko puussa, pukeissa 
tai muulla tavalla. Mallirasti sijaitsee kilpailukeskuksessa. Tarkista Emit-
korttisi toimivuus mallirastin 0-leimasimella. Toimimattoman Emit-kortin 
tilalle voi lainata uuden kilpailutoimistosta. Emit-numeron vaihtaminen 
tulee tehdä kilpailutoimistossa. Hinta 2€ kortti. Kadonneesta kortista 
veloitamme 80€. 
 
Puuttuvan leiman lisäaika on 10 minuuttia kaikissa sarjoissa. 
 
7. 
 
Lähtö 
 
Lähtöön on matkaa n. 400 metriä kilpailukeskuksesta. 
Ensimmäinen lähtö on klo 18.00. Lähdössä on saatavissa Emit-
tarkistuslipukkeet. 
4 minuuttia ennen lähtöaikaasi sinut kutsutaan lähtökarsinaan, jossa 1  
min. aikaa tutustua kilpailukarttaan. K-piste on merkitty tähän karttaan. 
3 minuuttia ennen lähtöhetkeä Emit-korttisi tarkistetaan. 
2 minuuttia ennen lähtöä opastaja antaa kartan H/D-saattaja ja H/D8-10 
sarjalaisille ja näyttää kartasta lähdön sijainnin ja suunnastaa kartan. 
Muilla sarjoilla tämä on valmistautumisminuutti. 
1 minuutti ennen lähtöä siirrytään lähtöviivalle. H/D12-14 vuotiaat saavat 
karttansa ja heillä on näin minuutti aikaa tutkia rauhassa karttaa ennen 
lähtöä. n. 10 sek. ennen lähtöä asetetaan Emit-kortti 0-leimasimeen.  
Kellon piipattua saa lähteä. 
 
Lähtö tapahtuu K-pisteeltä, eli lähtiessäsi olet lähtökolmiossa. 
 
 
 
 
 



8. 
 
Viimeinen rasti ja maali 
 
Kaikkien sarjojen viimeinen rasti on samassa paikassa. Viimeiseltä 
rastilta on viitoitus maaliin. Viitoitus on merkitty nauhalla. Kilpailussa on 
käytössä maalileimaus eli muista leimata myös maaliviivalla. 
 
9. 
 
Kielletyt alueet 
 
SSL:n sääntöjen mukaisia kiellettyjä alueita on noudatettava.  
 
10. 
 
Tulokset 
Tulokset on nähtävillä Online-tulospalvelusta. Tulokset ja rastiväliajat 
ovat nähtävillä kilpailun kotisivuilla kilpailun jälkeen. 
 
11. 

Palkinnot 

Kaikissa sarjoissa palkitaan kolme parasta kilpailijaa mitaleilla. 

Palkintojenjako tapahtuu sarjojen tulosten selvittyä. 

 
12. 
 
Muita ohjeita 
 
Ei WC:tä eikä peseytymismahdollisuutta. Pukeutuminen maasto-
olosuhteissa. 
 
 
 
 
 
 
 



13. 
 
Ratamestarilta 
 
Nuorten aluekisa ja Marli kesäcupin finaali suunnistetaan Impivaaran 
vauhdikkaassa metsässä. Pienimpien radat tukeutuvat pururataan, 
mutta vanhemmat pääsevät sivuamaan pururadan keskellä olevia 
pirunpellon kivikoita. Polkuja ja kiviä on maastossa runsaasti, joten 
myös muita kohteita kannattaa hyödyntää etteivät samannäköiset paikat 
pääse hämäämään. Huolella tehdyillä reitinvalinnoilla suunnistuksesta 
saa vauhdikasta ja sujuvaa, joten rastilla kannattaa antaa hetki aikaa 
reitinvalinnalle -se maksaa itsensä takaisin.  

 
Tervetuloa Turkuun, Impivaaraan nuorten aluekisaan ja 
Marli kesäcup 2020 finaaliin. 
 


